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Ђорђевић: Преговори о минималцу у току, тражи се најбоље решење 
Извор:РТС 
 
Држава је ту да помогне да се постигне најбољи могући договор између послодаваца и 
запослених када је реч о минималној загарантованој заради, рекао је за РТС министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић. 
У току су преговори послодаваца и синдиката запослених о минималној заради за 2012. годину. 
Синдикати траже да минималац буде у висини минималне потрошачке корпе, али је у овој 
фази рано говорити да ли ће се договор постићи, рекао је министар за рад Зоран Ђорђевић 
гостујући у Јутарњем програму. 
"Последњих година имамо редован социјални дијалог и на време крећу разговори како би се 
завршили у законском року. Било је година када смо се договорили и када нисмо, али је важно 
да дијалог постоји. Крајни циљ, који је поставио председник Вучић, јесте да 2025. просечна 
плата буде 900 евра, а пензија 450 и ми од тога не одустајемо без обзира на ситуацију коју је 
изазвала пандемија коронавируса", рекао је Ђорђевић. 
Према речима министра, важно је да су преговори синдиката и представника послодаваца 
почели, али је рано да се каже да ли ће они бити позитивни. 
"До 15. септембра имаћемо још два састанка да видимо докле су радне групе стигле. Овде 
постоје три стране, имамо запослене који траже више, послодавци који имају свој интерес, а 
држава је ту као медијатор да помогне да се дође до најбољег решења. Ми овде радимо 
заједнички и договор треба да буде такав да се сагледају реалне могућности и да имамо најбоље 
могуће решење у овом тренутку", истакао је Ђорђевић. 
Пројекат "Моја прва плата" 
Држава је покренула пројекат "Моја прва плата" намењен свршеним средњошколцима и 
дипломцима с циљем да стекну прво радно искуство. 
"Одмах на почетку се јавило 40 предузећа. Овај пројекат је осмишљен да млади добију шансу 
да се упознају са послом којим ће се бавити, да се стручно усавршавају и да се наметну 
послодавцима, а држава се определила да то и субвенционише", рекао је за РТС Зоран 
Ђорђевић.  
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Привреда сe задужује, грађани повукли кочницу 
Аутор:Јована Рабреновић 

 

У другом кварталу предузећа су узела 218,3 милијарде динара зајмова, а више од 50 одсто овог 

износа одобрено је у јуну захваљујући кредитима из гарантне шеме 

Вирус корона и економске недаће које је изазвао потпуно различито делују на задуживање 
грађана и привреде. Први су повукли кочницу на нове зајмове, а други су је откочили. То 
показују нови подаци Народне банке Србије о обиму кредита за првих шест месеци. 
У другом кварталу, који се подудара са временом појаве вируса, банке су становништву 
одобриле нових кредита у вредности 75 милијарди динара. У односу на исти период прошле 
године, то је упола мање, тачно за 52,6 одсто, односно за 40,7 одсто по искључењу ефекта 
кредита рефинансираних код исте банке. Код новоодобрених кредита готовински зајмови 
чинили су 47 одсто свих, а стамбени 23 одсто. 
У маси свих зајмова одобрених становништву види се повећање задуживања за 50,7 милијарди 
динара, а у НБС напомињу да је то делом резултат мораторијума на отплату кредита. Другим 
речима, пауза у отплати кредита књиговодствено је повећала масу кредита, јер они нису 
враћени, па није смањен износ дуга. 
Централна банка наводи да је у овој години укупно кредитирање у експанзији са чак 
двоцифреном стопом раста. Први квартал, пре почетка короне, био је одличан, рачунају се и 
поменути ефекти мораторијума од априла, а позитиван допринос од маја пружају и кредити 
предузећима из гарантне шеме. Укупни домаћи кредити у јуну забележили су међугодишњи 
раст од 13,9 одсто, при чему је структура кредита остала повољна са становишта доприноса 
расту економске активности. 
Да су економске недаће изазване короном натерале привреду на задуживање, види се из 
података о расту у другом кварталу. Тада су кредити привреди повећани за 45,3 милијарде 
динара, а њихов међугодишњи раст убрзан је са 14,5 одсто у марту на 15,9 одсто у јуну. 
Посматрано по наменама, инвестициони кредити су доминантна категорија кредита привреди, 
са учешћем од 44,4 одсто у јуну, а њихов износ је током другог квартала повећан за 13 
милијарди динара. Следе их кредити за обртна средства, чије учешће у укупним кредитима 
привреди у условима растуће потребе за ликвидним средствима последњих месеци расте и у 
јуну је износило 40,7 одсто. 
„Стање кредита повећано је на рачунима предузећа свих делатности, а највише код предузећа 
из области грађевинарства, пословања некретнинама и саобраћаја. Обим новоодобрених 
кредита привреди у другом кварталу износио је 218,3 милијарде динара, при чему је више од 
50 одсто овог износа одобрено у јуну захваљујући кредитима из гарантне шеме. У односу на 
исти период прошле године, овај износ је мањи за 24,2 одсто, односно за 21,1 одсто ако 
искључимо кредите рефинансиране код исте банке. Највећи део нових кредита привреди у 
другом кварталу односио се на кредите за обртна средства – 130,5 милијарди динара, при чему 
је делу тржишта које чине микропредузећа, мала и средња предузећа одобрено 70 одсто ових 
кредита. Тај део тржишта користио је и 75 одсто нових инвестиционих кредита у другом 
кварталу”, наводе у НБС. 
Резултати јулске анкете централне банке о кредитној активности банака показују да су, у 
складу са очекивањима изнетим у априлској анкети, пооштриле стандарде по којима су 
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одобравале кредите привреди и становништву током другог квартала што значи након појаве 
вируса. Разлог је ризик у условима неизвесности изазване пандемијом ковида 19, која је била 
присутна у одговорима код већине банака. С друге стране, конкуренција у сектору и динарски 
извори финансирања препознати су као фактори који су деловали у смеру ублажавања 
стандарда, што је великим делом резултат смањења референтне каматне стопе Народне банке 
Србије. Банке оцењују да је тражња привреде за кредитима повећана у другом кварталу, и то за 
кредитима за обртна средства и реструктурирање постојећих обавеза. Истовремено, тражња 
становништва за кредитима смањена је у истом периоду, што се може довести у везу и с 
предузетим мерама за здравствену заштиту становништва. 

 
 

 
 

Требаће нам и у 21. веку опанчари, бомбонџије, јорганџије 
Аутор:З. Делић 
 
Занатлије и занатска удружења ускоро би могли добити дугоочекивани закон о занатству 

пошто је Национална алијанса за локални економски развој НАЛЕД урадила Предлог нацрта 

регулативе.  

Како је недавно НАЛЕД саопштио, Нацрт закона о занатству могао би се наћи у скупштинској 
процедури чим се формира влада Србије, с тим што сматра да Нацрт треба да прође јавну 
расправу и да у њој учествују не само занатлије и занатска удружења већ и представници 
угоститељске и хотелске привреде, па и туристичке организације, да би се дошло до регулативе 
која би допринела експанзији занатства. 
У ранијим изјавама занатска удружења истицала су да им треба практичан закон усмерен ка 
малим и средњим предузећима који треба да одреди место и улогу занатства у привредном 
окржењу, услове рада, образовање кадрова и јасно разграничи занатске радње и самосталне 
занатлије. Уједно су скретали пажњу на то да регулатива мора да садржи постојање занатске 
коморе која би имала јавно овлашћење и могла да учествује у расправама о занаству. 
Колико од тога има у Нацрту, видеће се када Предлог закона о занатству буде представљен 
јавности, али по ономе што поручују из НАЛЕД-а, у њему су у првом реду препознати стари и 
ретки занати, а потом и остали. Тако малобројне бомбонџије, јорганџије, вуновлачари, ужари, 
опанчари… а потом и фризери, молери, фарбари… могу очекивати промене у односу на 
досадашње прилике у којима су стварали и остваривали добит, поготово што НАЛЕД предлаже 
низ погодности да занатство оживи и развија се. 
Потребни производи са ознаком порекла 
НАЛЕД предлаже, каже директорка Јовановић, да занатлије од локалне заједнице и Републике 
добију олакшице, односно да се донесе пакет мера за подршку кроз програме за заштиту 
порекла и географску ознаку, за организацију специјализованих изложби, такмичења и 
жирираних манифестација, отварање етно-галерија и снабдевање наших амбасада у 
иностранству занатским производима за потребе репрезентације, што би, уз развој локалне 
економије, допринело и промоцији и јачању имиџа Србије у свету. 
– У западним земљама  на хиљаде производа заштићено је географским пореклом, док ми 
имамо свега неколико десетина – предочила је директорка, рекавши да није познат податак 
колико наша земља заради од продаје тих производа, али је уверена у то да то није много 
новца, премда постоје предуслови за већу зараду. 



6 

 

Извршна директорка НАЛЕД-а Виолета Јовановић каже за „Дневник” да закон о занатству 
треба да дефинише статус занатлија и створи оквир за очување и развој заната, који су 
угрожени због занемаривања друштва иако представљају велики потенцијал за развој локалне 
економије засноване на традиционалним знањима, и који се преносе генерацијама као 
саставни део нашег идентитета. 
– Занати представљају занемарен и угрожен сектор привреде Србије иако би могли бити 
виталан сегмент наше економије јер стварају еколошки производ додате вредности и с 
обележјима идентитета и поднебља, тражен на домаћем тржишту и високо вреднован на 
међународном – рекла је директорка. – Регулативом би се створили предуслови за очување 
заната који су, попут опанчарског, угрожени јер су малобројни опанчари принуђени на то да 
увозе кожу пошто су фабрике које су за њих штавиле кожу приватизоване и усмерене 
искључиво на страна тржишта. Нужно је сачувати и традиционално ћилимарство, које захтева 
квалитетну вуну домаћих оваца и системску подршку очувању сточног фонда, али и подршку 
занатлијама да опстану као предионице за прање и упредање вуне. Уз конвенције које је Србија 
ратификовала у тој области – Конвенција о разноврсности културних израза и Конвенција о 
очувању нематеријалног културног наслеђа – од прописа који код нас постоје у тој области 
имамо само Правилник о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, 
односно пословима домаће радиности, који је у надлежности Министарства привреде и служи 
као темељ за добијање Сертификата отворене шаке. 
Поступак за добијање тог сертификата је захтеван, истиче Виолета Јовановић, а нужно је да га 
прате погодности и подстицаји које би држава омогућила носиоцима сертификата, попут 
пореских олакшица и погодности код набавке репроматеријала, приоритета у добијању 
пословног простора у јавној својини, пласмана производа кроз јавне набавке и субвенција за 
запошљавање. 
– Додатно занати пружају могућност да се стварају креативни послови који могу ангажовати 
хиљаде младих и жена и створити приход за породице у руралним срединама. Уз закон о 
занатству, „Етно-мрежа” заговара и успостављање института „Чувар традиције”, који ће 
обезбедити плату из буџета за квалификоване чуваре наслеђа, односно друштвене раднике, 
претежно жене, које чувају наслеђе кроз активно преношење знања и промоцију елемената 
нематеријалног наслеђа у локалној заједници, израдом ручних радова од конца и вуне.    
 
 

 
 

Ћулибрк: Копамо рупу из које можда нећемо моћи да изађемо 
Аутор:Н1 Београд  
 
Главни и одговорни уредник недељника НИН Милан Ћулибрк оценио је да оптимизам Владе 
Србије поводом економске ситуације нема покриће, као и да га брине шта ће бити на јесен, по 
окончању владине помоћи приватном сектору, који сматра најугроженијим у ситуацији 
коронавируса. 
"Оно што слушамо сваки дан је да смо лидери у Европи, да ћемо бити једна од ретких земаља 
света која неће имати привредни пад. Оно што дефинитивно брине је такав приступ власти 
највећој кризи, по многим економистима света, од 1929. године. Док је цео свет прилично 
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забринут због будућности, ми стално слушамо како смо бољи него пре годину дана", поручио је 
Ћулибрк у Н1 Студио Ливе. 
"Каква је то економија која у сред велике светске кризе боље стоји него пре годину дана, када је 
ситуација била потпуно нормална и када се власт хвалила да је то у економском смислу била 
најуспешнија година у историји Србије. Нешто ту не штима", додао је уредник НИН-а 
Рекао је да га "страшно брине што они који би требало да воде рачуна о економији, улажу 
понекад десет пута већи напор да убеде грађане како им је боље него што јесте, уместо да те 
напоре усмере на решавање проблема". 
Државна каса час није рупа без дна, час новац није проблем 
Он је истакао да влада час говори да државна каса није рупа без дна, час најављује изградњу 
Националног стадиона од 250 милиона евра, наводећи да новац није проблем. 
"Како новац није проблем, ако смо на крају јуна у државној каси имали минус од три милијарде 
и 200 милиона евра, а за целу годину је планирано да он износи три милијарде и 800 милиона 
евра. Како смо израчунали ми у НИН-у, од почетка пандемије па до краја јуна држава се сваког 
дана задуживала за 27 милиона и 700 хиљада евра. И онда ми неко каже није проблем стадион 
од 250 милиона евра", навео је Ћулибрк. 
Он је појаснио да је једини начин да се држава додатно задужи, што ће после све плаћати 
порески обвезници, и то са каматом. 
"Час слушамо да буџет није рупа без дна, како новца нема, а онда се одјендом измисли 250 
милиона евра за стадион, па да се покрију дугови Ер Србије са стотинак милиона евра, пошто 
страни партнер није хтео да отпише ни део кредита који је Ер Србија узимала од Етихада... 
Како то онда није рупа без дна. Плашим се да ми копамо рупу из које после можда нећемо 
моћи да изађемо", истакао је Ћулибрк. 
"Влада стално шири неки оптимизам, као да је ситуација потпуно регуларна, као да не постоји 
никакав проблем, а постоји... ми немамо ништа паметније да радимо, него ћемо да спискамо 
250.000.000 евра на неки стадион, а при томе имамо и образложење да ће у околини стадиона 
порасти вредност квадрата. Сачувај ме Боже, као да ће председник државе и министар 
финансија да граде приватно станове, па да их продају, и они имају корист од тога. Какву 
корист држава има од неког приватника који ће изградити станове, осим наплате ПДВ-а", 
упитао је Ћулибрк. 
Додао је да Србија, да би се одржао владин ребаланс буџета из маја, нема већи простор у буџету 
од 25 милиона евра месечно, што  је "кап у мору", додајући да је велика могућност да до краја 
године дуг пређе 60 одсто од БДП-а. 
Истакао је да му у таквој економској ситуацији није јасно тих "620 милиона евра које је држава 
пред изборе бацила из авиона, делила је шаком и капом као пијани милионер и онима којима 
треба и којима не треба", као и да су те паре (100 евра за пунолетне грађане који су се 
пријавили за помоћ) могле да буду искоришћене на јесен за помоћ најугроженијим секторима. 
О задуживању Телекома: Тржиште капитала не воли ризик 
Коментаришући емисију корпоративних обвезница Телекома, Ћулибрк је рекао да је то 
било потпуно очекивано, јер су обавезе Телекома за прошлу годину премашиле милијарду и 
сто милиона евра. 
"Значи за оно што буде требало да се враћа ове и у наредних годину дана постоје две варијанте: 
једна је била да се Телеком задужи код банака, а друга да емитује корпоративне обвезнице. На 
крају смо видели да ће те обвезнице моћи да купују само професионални инвеститори, а то се 
своди на неколико банака. Суштина је иста само се форма променила", рекао је Ћулибрк. 
"Много је боље да је влада створила услове за емисију корпоративних обвезница у неко 
нормално време, а не у време короне. Тржиште капитала не воли ризик, капитал је плашљив 
као зец, а ово је показатељ да је то урађено у једној изнудици", истакао је он. 
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Коментаришући владин програм "Моја прва плата", Ћулибрк је рекао да сматра да је у реду све 
што ће помоћи да се повећа запосленост, али је изразио бојазан да ће се чињеница да ће држава 
девет месеци издвајати по 200 евра за људе са факултетском дипломом, "надам се правом", 
свести на то да ће неке фирме прихватити помоћ и да ће можда без посла остати неки 
запослени, да би могли да буду запослени неки са бироа. 
На питање да ли види простор за неки оптимизам у економском смислу, Ћулибрк је рекао да 
ћемо ове године имати раст пољопривредне производње. 
"Биће да се једе. Да попијемо и поједемо биће, а да ли ће бити пара да се то купи, то зависи од 
појединца", поручио је уредник НИН-а. 
 

 
 

 
 

МИНИСТАР МАЛИ НАЈАВИО: Ево када леже последњи минималац  
Извор:Танјуг 

 

ПОСЛЕДЊИ минималац у износу од по 18.000 динара биће исплаћен у уторак, 8. 

септембра, најавио је данас министар финансија Синиша Мали.  

Министар наводи да ће по 18.000 динара добити нешто више од милион радника који су 
запослени у 235.000 предузећа која користе помоћ државе за ублажавање негативних 
последице кризе изазване вирусом корона. 
Реч је о другој исплати 60 одсто минималне зараде, у оквиру другог пакета помоћи. 
-То је (укупна) пета минимална зарада коју Влада Србије уплаћује и која је део великог пакета 
мера који је вредан 5,8 милијарди евра. Укупно смо за ових пет минималних зарада из буџета 
издвојили више од 130 милијарди динара-прецизирао је Мали. 
Истиче да је то велики новац који је држава издвојила за нашу привреду и оценио да су управо 
те мере спречиле "најцрње сценарије" - отпуштања радника и затварања фабрика, који се 
тренутно дешавају у неким од најразвијених земаља. 
-Немате ни велика отпуштања, ни затворене фабрике, имамо стабилан систем, 
макроекономску равнотежу, а са друге стране очували смо скоро потпуну запосленост у нашој 
земљи-нагласио је Мали. 
Помоћ коју је држава издвојила за привреду износи око 12,5 одсто БДП-а, наводи Мали у 
изјави за Тањуг и додаје да мали број земаља може да се похвали тако великим пакетом 
помоћи, што је, подсећа, резултат тешких реформи из 2014. и 2015. године. 
Истакао је да је Србија тренутну кризу дочекала на прави начин, да је на ту кризу одговорила 
правим мерама, а то показује, наводи, реакције привредника и добри резултати у нашој 
економији. 
-У првих шест месеци имамо негативну стопу раста од само 0,9 одсто, за разлику од великог 
броја других земаља који су много више пали него наша економија. Добро се за сада држимо и 
то нам даје отпимизам да размишљамо о томе до краја године будемо на нули или у благом 
плусу-закључио је министар. 
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ММФ ДОНЕО ОДЛУКУ: Србија спровела добре мере, највећи пакет у 

региону  
Извор:Новости онлине 
 
МЕЂУНАРОДНИ монетарни фонд донео одлуку о успешном завршетку четвртог 

разматрања економског програма Србије  

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда (Одбор ММФ-а) донео је 26. 
августа одлуку о успешном завршетку четвртог, претпоследњег разматрања резултата 
економског програма Републике Србије, који је подржан Инструментом за координацију 
политике (Тхе Полицy Цоординатион Инструмент – ПЦИ). 
Том приликом Одбор ММФ-а оценио је да Србија наставља са успешним спровођењем 
економског програма. У борби против пандемије изазване вирусом корона, власти у Србији су у 
раној фази усвојиле строге мере заштите и донеле велики пакет мера. Одбор ММФ-а је као 
изузетно позитивно оценио такав одговор носилаца економске политике у Србији, наводећи да 
је снажан, правовремен и свеобухватан. 
Одбор ММФ-а истакао је да су власти у Србији на пандемију одговориле одмах, великим 
пакетом фискалних и монетарних мера, као и мерама усмереним ка банкарском сектору. 
Оцењују да су мере добро осмишљене, и на прави начин усмерене на заштиту и подршку 
домаћинствима, подршку очувању радних места, на већа улагања у здравство, обезбеђење 
довољне ликвидности у банкарском систему и олакшање отплате обавеза по основу кредита. 
Одбор ММФ-а констатује да је у Србији очувана ниска инфлација и стабилан курс. Народна 
банка Србије је водила адекватну релаксирајућу монетарну политику и доносила привремене 
ванредне мере којима се помаже у очувању ликвидности банкарског сектора и даје подршка 
кредитној активности. 
Одбор ММФ-а оценио је и да је фискални пакет који је донет као одговор на кризу један је од 
највећих у региону, и да пружа потребну подршку домаћинствима, предузећима и 
здравственом систему. 
 

 

ВРХУНСКИ ЛЕКАРИ РАДЕ И ПОРЕД УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ: За бели 

мантил године не важе, али МОРАЈУ да испуне ЈЕДАН услов  
Аутор:Б. БОРИСАВЉЕВИЋ 

 

НЕДОСТАТАК лекара специјалиста појединих области, који је присутан 

последњих година, због одласка еминентних медицинских стручњака у пензију, 

приморао је поједине здравствене установе да ангажују докторе којима је 

званично престао радни однос.  

Законом о здравственој заштити је предвиђено да, иако је у пензији, лекар може да ради ако 
има лиценцу. 
Према речима др Зорана Савића, председника Синдиката запослених у здравству, наставак 
рада лекара у пензији дефинише се уговорима о раду или делу, у зависности од договора са 
здравственом установом. Старосне границе за ношење белог мантила нема, а у пракси су то 
најчешће наши врхунски стручњаци, професори Медицинског и Стоматолошког факултета, 
чији пацијенти желе да их они лече, иако им је "завршен" радни век. 
- Услов да би лекар могао да ради и после одласка у пензију је да има важећу лиценцу за рад - 
објашњава Савић. - Једино ограничење је да, не може бити ангажован ако је у инвалидској 



10 

 

пензији. Иако се дешава да наставе да раде у некој од државних здравствених установа, то је 
ретко, пошто већина њих одлази у приватне клинике. Реч је, углавном, о специјалностима које 
су дефицитарне и немамо довољно стручњака за те области, а ни млађих колега који су 
завршили специјализације. Поред прегледа и дијагностичких процедура, хипотетички они 
могу и да оперишу пацијенте, а да ли ће улазити у операциону салу, зависи од става 
руководства клинике. 
Како би помогли колегама, војни лекари специјалисти у пензији одазвали су се позиву да 
током ванредног стања буду ангажовани у здравственим установама и својим знањем и 
искуством допринесу лечењу хоспитализованих пацијената. Најчешће се радни стаж 
"продужава" специјалистима хирургије, како опште, тако и осталих специјалности, 
гинекологије, кардиологије, интерне медицине... 
Истраживања показују да тек око 10 одсто старијих од 65 година после одласка у пензију ако 
наставе да раде мењају струку. Највећи број најстаријих у радном односу су интелектуалци, 
професори, доктори, затим зидари, металостругари. 
НЕ ЗНА СЕ КОЛИКО ПЕНЗИОНЕРА РАДИ 

НЕ постоје прецизни подаци о броју пензионера који представљају "повратнике" на тржиште 
рада. На основу поднетих захтева Фонду ПИО за поновно одређивање износа пензије по основу 
накнадно оствареног стажа, процењује да је таквих пензионера око два одсто од укупног броја 
пензионера у Србији. Међутим, овим су обухваћене само особе које се запошљавају по уговору о 
раду, док детаљна евиденција о запосленима преко уговора о делу или на црном тржишту, где 
их је несумњиво највише - не постоји. 
Интелектуалци настављају да раде како би довршили успешан рад или истраживања која су 
започели током радног века, а један од важних мотива је свакако и новац, како би они и њихове 
породице "слободније дисале". 
Међутим, није само већи кућни буџет тај који пензионере наводи да се поново активирају. 
Старији суграђани желе да се осећају корисним, проводе време са људима, побегну од самоће. 
Др Надежда Човичковић Штернић, дугогодишњи неуролог на Институту за неурологију 
Клиничког центра Србије наставила је да ради и по испуњењу услова за пензију у једној 
приватној клиници у Београду. Она сматра да је професија лекар нешто што вас апсорбује 
целог и формални одлазак из установе не значи и престанак активности. 
- Једном лекар увек лекар - каже наша саговорница. - Већина мојих колега много воли свој 
посао и за нас практично пензија не постоји. Онај мањи део, који је одлучио да се потпуно 
повуче, нажалост, брзо стари и пада у депресију. Не видим разлог да ако се човек добро осећа 
не би наставио да се бави послом који воли. 
Докторка Штернић наглашава да већина наставља рад у приватним клиникама, а мањи део у 
државним. За њу је незамисливо да је, како каже, здрава и права, а да се не бави професијом 
коју воли и којој је цео свој живот посветила. 
- Чињенице да сте и даљи вредни, корисни и потребни су врло важне за сваку особу, а свакако 
да и материјални део није за занемаривање - истиче др Штернић. 
ЛИЦЕНЦА ОДЛАЖЕ ПЕНЗИЈУ 

ДА би могао да лечи пацијенте, сваки доктор мора имати лиценцу за рад коју издаје Лекарска 
комора Србије на период од седам година. По истеку, дозвола за рад она се обнавља. До 
прошле године, доктор који је осуђен за тешко дело против здравља људи, трајно је губио 
право на обављање лекарског позива. Међутим, изменама законских одредаба, лекарима више 
неће моћи трајно да буде одузета лиценца за рад, већ могу да је изгубе само привремено до 
брисања из казнене евиденције. 
Примера ради, уколико је лекар за неко кривично дело осуђен на казну до годину дана затвора, 
по сили закона из казнене евиденције брише се после пет година од извршења казне и тада му 
се враћа дозвола за рад и може да почне несметано да ради. 
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Одлуке Владе Србије: Помоћ хотелима и наградна игра „Узми рачун и 
победи“ 
Пише: Бета 

 
Влада је данас одлучила да финансијски помогне хотелијерство које је, како је саопштила, због 
губитака током пандемије „доведено на ивицу опстанка“. 
„Програмом распореда коришћења субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије“ 
обухваћени су хотели у приватном власништву у 67 општина и градова. 
Биће им дате субвенције у динарској противвредности од по „350 евра по „индивидуалном 
лежају“ и 150 евра по соби, саопштила је Влада. 
Право на коришћење тих субвенција изгубиће хотелијери који број запослених смање за више 
од 10 одсто од 15. августа до 31. децембра ове године. 
Јавни позив за подношење захтева за субвенције од 1. до 15. септембра, објавиће Министарство 
трговине, туризма и телекомуникација на интернету (www.мтт.гов.рс). 
Влада Србије је данас одлучила да поново организује годишњу наградну игру „Узми рачун и 
победи“ којом се грађанима указује на важност сузбијања сиве економије. 
 

 


